
แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7) (PO)  (8)  (9)  (10) (po)

1 วสัดุการไฟฟา้และวทิยุ 9,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านล้อยนต์ ร้านล้อยนต์ 9,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.37/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

2 วสัดุวทิยาศาสตร์ 40,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัไอซายนเ์อนจ์ บริษทัไอซายนเ์อนจ ์
35,531.49 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.35/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

3 วสัดุวทิยาศาสตร์ 40,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทักบิไทย จ ากดั บริษทักบิไทย จ ากดั 
37,715.36 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.33/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

4 วสัดุวทิยาศาสตร์ 70,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเอสเอน็พไีซแอนติฟกิ
 จ ากดั

บริษทัเอสเอน็พไีซแอนติฟกิ 
จ ากดั 68,485.35 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.36/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

5 วสัดุวทิยาศาสตร์ 120,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัเซฟ แอนด์ ซายน์
แอนด์ จ ากดั

บริษทัเซฟ แอนด์ ซายน ์
แอนด์ จ ากดั 119,684.85 

บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.34/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

6 จา้งท าความสะอาดเคร่ืองมอือปุกรณ์
หนว่ยตรวจสอบ

7,700.00                เฉพาะเจาะจง นางบญุส่ง คงมัน่ นางบญุส่ง คงมัน่ 7,700 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.41/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

7 จา้งตัดแต่งต้นไมภ้ายในศูนยฯ์ 9,000.00                เฉพาะเจาะจง นายแยม้ พลูสวสัด์ิ นายแยม้ พลูสวสัด์ิ 9,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.39/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

8 จา้งตัดหญ้าภายในบริเวณศูนยฯ์ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอาภากร พลายงาม นายอาภากร พลายงาม 
8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.40/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

9 ซ่อมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ยีห่อ้ 
Samsung และเคร่ืองส ารองไฟ

7,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินแอนด์คอมเซอร์วสิ ร้านพร้ินแอนด์คอมเซอร์วสิ 
7,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.38/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2562

10 วสัดุการเกษตร 13,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสพลาสติก ร้านจ ารัสพลาสติก 11,376 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.42/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

11 วสัดุการเกษตร 40,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเมอืงทองสโตร์ บริษทัเมอืงทองสโตร์ 
33,428.84 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.43/2563 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม
 2562

12 วสัดุงานบา้นงานครัว 50,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์45,800 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.45/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

13 วสัดุส านกังาน 40,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์29,446 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.46/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

14 ค่าล าเลียงพอ่แมพ่นัธุป์ลิงทะเล 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ 
10,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.48/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

15 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นก 2742
 ปข.

9,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ 
8,600 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.57/2563 ลงวนัที ่13 
มกราคม 2563

16 วสัดุคอมพวิเตอร์ 27,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทโีฟร์เนต็ ร้านทโีฟร์เนต็ 26,440 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.50/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

17 วสัดุการเกษตร 8,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านดีทัง้ปค้ีาไม้ ร้านดีทัง้ปค้ีาไม ้7,117 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.44/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

18 วสัดุการไฟฟา้และวทิยุ 55,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเมอืงทองสโตร์ บริษทัเมอืงทองสโตร์ 
54,413.50 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.49/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2562

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกติติซัพพลาย ร้านกติติซัพพลาย 19,840 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.47/2563 ลงวนัที ่11 
ธนัวาคม 2562

20 จา้งเหมาวเิคราะหส์ารตกค้าง 3,700.00                เฉพาะเจาะจง บริษทัหอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทัหอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 3,700 

บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.13/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

21 วสัดุการเกษตร 3,600.00                เฉพาะเจาะจง นายกติติศรณ์ หมกูล้ิง นายกติติศรณ์ หมกูล้ิง 3,600
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.12.1/2563 ลงวนัที ่28 
พฤศจกิายน 2562

22 ถา่ยเอกสารแบบแปลน 1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพยเ์ซอร์วสิ ร้านรุ่งทรัพยเ์ซอร์วสิ 1,118 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.14/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

23 วสัดุการเกษตร 2,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบญุน าพา ร้านบญุน าพา 2,500 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.15/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

24 วสัดุส านกังาน 1,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์1,880 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.16/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

25 ท าปา้ยสติกเกอร์องิค์เจต็ 530.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านบ ีเจ มเีดีย ซัพพลาย ร้านบ ีเจ มเีดีย ซัพพลาย 
530 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.17/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

26 จา้งเชา่เรือ 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเด่น รักดี นายเด่น รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.18/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

27 วสัดุส านกังาน 3,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์3,163 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.19/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2562

28 จา้งส่งตัวอยา่งปลิง 1,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสุนนัท ์ทองค า นางสุนนัท ์ทองค า 1,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.20/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562

29 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านกติติซัพพลาย ร้านกติติซัพพลาย 2,750 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.21/2563 ลงวนัที ่9 
ธนัวาคม 2562


